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Geografie van arm en rijk
Het kohier van de tiende penning van Amsterdam (1562) in GIS
GABRI VAN TUSSENBROEK*

Al meer dan vijftig jaar gebruiken historici belastingkohieren om veranderingen in de
woningmarkt inzichtelijk te maken en om verschillen tussen arm en rijk en andere thema’s
in kaart te brengen. Een handicap daarbij zijn de dikwijls grote hoeveelheid gegevens en de
beperkte mogelijkheden om deze met analoge middelen in een kaartbeeld te vatten. Ondanks
het hoge niveau van onderzoek laten dergelijke kaartbeelden dikwijls aan duidelijkheid te
wensen over (Dudok van Heel, 1985; Van Drunen, 2006; Lesger & Van Leeuwen, 2012). gis-software maakt het mogelijk om grote datasets in een kaartbeeld te vatten, waardoor een veel
accurater kaartbeeld ontstaat en andersoortige analyses mogelijk worden (vgl. Nijhuis, 2016).
Bovendien kunnen bronnen en gegevens van verschillende aard gemakkelijk aan elkaar worden gekoppeld, zodat gegevens ook voor andere onderzoekers beschikbaar komen. In deze
bijdrage wordt het belastingkohier van de tiende penning uit 1562 voor de stad Amsterdam
gepresenteerd. Vervolgens wordt getoond hoe deze bron in een geografisch informatiesysteem
is gezet en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Ten slotte wordt de betekenis van deze bron
voor de kennis van het 16e-eeuwse Amsterdam geanalyseerd, een periode waarover in de afgelopen jaren vele nieuwe gegevens zijn blootgelegd (Van Tussenbroek, 2015; Van Tussenbroek,
2016; Van Tussenbroek, in druk).
De bron

De tiende penning was een belasting die in de 16e eeuw incidenteel werd opgelegd. Bij zo’n heffing
moest 10% van de jaarlijkse huurwaarde van een pand worden betaald (Verhey, 1984, p. 63; Bos-Rops, 2001).
Voor huizen die werden verhuurd was een huurcedule – het huurcontract – opgesteld, waarop de hoogte
van de huur stond vermeld. Voor huizen die door de eigenaar werden bewoond of gebruikt voor nijverheid of opslag was geen huurcedule voorhanden en moest de huurwaarde worden getaxeerd. Gezworen
taxateurs bepaalden in dat geval de waarde van de huizen, al is er weinig inzicht in de manier waarop
dergelijke taxaties tot stand kwamen (vgl. Boeschoten & Van Manen, 1983).
*

Een woord van dank gaat uit naar Hans Mol, Fryske Akademy voor het beschikbaar stellen van de gegeorefereerde kadas
trale kaart van 1820, en naar Ivan Kisjes en Sander IJzerman voor hun technische ondersteuning. Tevens dank ik Heidi
Deneweth, Ad van Drunen en Clé Lesger voor inhoudelijke steun bij het totstandkomen van dit artikel.
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Kaart van middeleeuws Amsterdam met daarop
aangegeven nieuwe straten, stegen en kades tot 1578
(gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske Akademy;
bewerking Gabri van Tussenbroek).

Uitsnede uit Portret van een oudere dame, vermoedelijk Maria Florianus (1600-1678), met op de achtergrond
de 16e-eeuwse huizen Damrak 93-96. Tekening van
Johan T hopas, 1650-1660 (bron: Stadsarchief Amsterdam, afbeeldingsbestand 010097000323).

Overzicht van de Amsterdamse huurwaarden in 1562
verdeeld in kwintielen.

Huurwaarde
1562 in guldens

%

Gem. huur per
jaar in guldens

Eigendom
(%)

Huur
(%)

K1

6.915

3,6%

5,8

31%

69,0%

K1

12.182

6,3%

10,2

20,5%

79,5%

K3

20.366

10,5%

17,0

29,5%

70,5%

K4

38.059

19,6%

32,0

49,7%

50,3%

K5

116.505

60,0%

99,1

61,9%

38,1%

Totaal

194.027

100%

31,0

41,2%

58,8%

Top 10%

81.447

41,9%

138,5

72,0%

28,0%

Top 5%

52.578

27,0%

179,4

75,1%

24,9%

Top 1%

16.687

8,6%

249,0

65,0%

35,0%

Kwintiel
(n = 1183)
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Het kohier van de tiende penning van Amsterdam uit 1562 bestaat uit twee banden van in totaal
346 dubbelzijdig beschreven folia. Het document bevat 6.249 namen van Amsterdammers, met daarbij
de aantekening of zij huurden of in een eigen huis woonden en een aanslag aan de hand van de al dan
niet geschatte huurwaarde van hun onderkomen.1 De eerste 978 records betreffen objecten die buiten
de stadsmuren stonden, 5.271 records hebben betrekking op de bebouwing binnen de muren. Over het
algemeen zijn genoteerd de naam, of deze persoon van iemand huurde, de huurwaarde (al dan niet reëel)
en de aanslag. In sommige gevallen is een huisnaam of een specificatie van het belaste object genoemd,
zoals het gebruik als pakhuis, of er een kamer werd gehuurd of anderszins. In 16,3% van de gevallen is ook
het beroep van de belastingplichtige genoteerd.
Het kohier werd opgesteld in een tijd dat Amsterdam een stormachtige groei doormaakte en de huizenmarkt sterk onder druk stond. In 1494 waren er 1.919 haardsteden in Amsterdam te vinden, in 1514
waren dat er 2.907, in 1557 vinden we niet minder dan 4.943 verhuurbare eenheden (Van Tussenbroek,
2015). Het stedelijk beleid was sinds de jaren 1520 gericht op verstening van de stedelijke woonbebouwing (Van Iterson & Van der Laan, 1986, p. 82; Van Dillen, 1929, p. 196, nr. 338, nr. 339, p. 233, nr. 402; p. 375,
nr. 595; Van der Laan & Bessem, 2008, p. 61).2 In het bestaande stedelijke weefsel werden nieuwe straten aangelegd, en markten en aanlegplaatsen voor schepen werden voortdurend gereorganiseerd (Van
Iterson & Van der Laan, 1986, p. 56; Van der Laan & Bessem, 2008, p. 83, 202, 212, 247; Ter Gouw, 1881, p. 269;
Breen, 1909, p. 112; Speet, 2004, p. 93). Bouwhistorisch onderzoek heeft in combinatie met dendrochronologisch onderzoek laten zien hoe gebouwen in de loop van de 16e eeuw werden vernieuwd en verhoogd.
In 1562 waren er in Amsterdam niet minder dan 6.249 belastbare huizen, pakhuizen, kelders, kamers en
zolders te vinden. In vergelijking met de cijfers uit 1494 betekende dit een toename van 225% (vgl. Lesger,
1986, p. 42).3
Deze toename ging gepaard met veel illegale bouwactiviteiten. In 1564 stonden maar liefst 964 illegale bouwsels buiten de muren (Ter Gouw, 1884, p. 487; Van Dillen, 1929, p. xxv; Abrahamse, 2010, p. 12).4
1
2
3
4

Nationaal Archief (na), Archief van de Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1206, kohier van de tiende penning te Amsterdam 1562.
Stadsarchief Amsterdam (saa), Archief van het Stadsfabriekambt en Stadswerken en -gebouwen (5040), inv.nr. 743 (Rooimeestersboek), folio 24.
Het aantal percelen binnen de middeleeuwse stadsmuur is volgens de kadastrale kaart van 1832 6.076.
Gebouwen buiten de stadsmuren zijn vermeld in Nationaal Archief (na), Archief van de Staten van Holland voor 1572, inv.
nr. 1206, kohier van de tiende penning te Amsterdam 1562, folios 1-55.
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Dankzij het onderzoek van Lesger uit 1986 hebben we een goed inzicht in de huizenmarkt vanaf 1550.
De prijsontwikkeling werd overgelaten aan de markt en werd door demografische ontwikkelingen en
koopkracht bepaald. Vanaf het moment dat er cijfers beschikbaar zijn, vanaf 1550, stegen de huren parallel aan de inflatie tot aan het einde van de jaren 1560, toen Amsterdam het hoogste gemiddelde huur
niveau van Holland kende (Soltow & Van Zanden, 1998, p. 29).5 De religieuze troebelen zorgden vanaf 1566
voor een toenemend economisch en politiek isolement van de stad waardoor burgers de stad verlieten,
de druk op de huizenmarkt afnam en de prijzen daalden, totdat deze in 1576 terug waren op het niveau
van 1552 (Lesger, 1986, p. 65).
De verstening en verdichting van het Amsterdamse huizenbestand leidde tot een opeenhoping
van mensen op een klein oppervlak. De impact hiervan op het alledaagse leven van de Amsterdammer
leidde ertoe dat in 1564 een groep burgers een klacht neerlegde bij de landvoogdes in Brussel, met als doel
haar te wijzen op het feit dat er in de stad te weinig ruimte was om alle mensen te kunnen huisvesten
en er huurinstabiliteit en andere problemen waren ontstaan (vgl. Brouwer Ancher & Breen, 1903). De
bevolkingsdichtheid was immens. Antwerpen, met 11.856 huizen in 1568, had binnen de stadsmuren
een extreme dichtheid van 52,7 wooneenheden per hectare (Deneweth, 2018, p. 119). In Amsterdam was
de dichtheid binnen de muren nog hoger: 5.271 belastbare ruimtes stonden op een gebied van 80 hectare,
dat voor een deel uit water bestond en waarop ook alle publieke gebouwen, straten en veertien kloosterterreinen te vinden waren. Zelfs zonder deze gebouwen – die niet in het kohier zijn opgenomen – was de
dichtheid van Amsterdam in 1562 65,6 eenheden per hectare.
Het kohier van 1562 is de bron bij uitstek om de verhoudingen in de stad waarover deze burgers
klaagden te reconstrueren. De gemiddelde huurwaarde bedroeg 31 gulden per jaar. Verdeeld in kwintielen zien we dat de armste 40% van de bevolking in huizen woonden die slechts 9,9% van de totale
huurwaarde vertegenwoordigden. Anderzijds woonden de 20% rijkste Amsterdammers (kwintiel 5 in de
tabel op p. 243) in vastgoed dat maar liefst 60% van deze waarde had. Het is nauwelijks verrassend dat de
lagere inkomens veel meer waren aangewezen op het huren van woonruimte dan de hogere inkomens.
In Holland was de economische ongelijkheid in 1561 het grootste in Amsterdam, waar tegelijkertijd de

In de loop van de 16e eeuw ontstond buiten de Haarlemmerpoort steeds meer illegale bebouwing. Uitsnede uit het stadsprofiel van Anthonis van den Wijngaerde, 1561 (bron: Stadsarchief Amsterdam).

5

Een dergelijke stijging van prijzen is ook in Antwerpen vastgesteld (Maclot, 2014, p. 84).
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hoogste gemiddelde huren voorkwamen (Soltow & Van Zanden, 1998, p. 29). Alleen in kwintiel 5 treffen
we meer eigenaren aan die in hun eigen huis woonden dan personen die woonruimte huurden. In totaal
woonde 41,2% van de bevolking in een huis dat tevens bezit was, de andere 58,8% huurde.
Circa 80% van de geregistreerde huiseigenaren en huurders was man, ongeveer 20% was vrouw. De
onvermogende huurders die een onderkomen hadden waarvoor zij geen huur hoefden te betalen en de
huizen die in het bezit waren van kloosters en instituties, worden eveneens in het register genoemd.
Deze instituties bezaten 357 verhuurbare eenheden, 5,7% van het gehele aantal records, met een gemiddelde huur van 20,7 gulden, daarmee slechts 3,8% uitmakend van de gehele vastgoedmarkt en duidelijk
onder de gemiddelde huur van 31,0 gulden. Hiermee is de rol van de kloosters en instituties – die in ruimtelijk opzicht bijna 20% van de stad in handen hadden – als investeerder in de stad slechts zeer gering.
De gegevens in kaart

Bij het omzetten van de gegevens uit het belastingkohier in een gis, met als doel een interpolatiekaart
van huurwaarden te maken, is begonnen met het transcriberen van het hele document. Dit leverde een
Excel-tabel op met 6.249 records. Een meerwaarde van deze transcriptie was dat de route die de belastinggaarders hebben gevolgd hierdoor direct inzichtelijk werd. Men is begonnen met de bebouwing
buiten de muren aan de westzijde van de stad en heeft een omtrekkende beweging naar het oosten
gemaakt. Vervolgens ging men in de stad verder aan de Nieuwe Zijde, op de kop van de Kalverstraat,
om daarna via de Nieuwendijk en de burgwallen, het Damrak af te lopen. Daarna werd de Oude Zijde
geïnventariseerd, te beginnen met de burgwallen en eindigend in de Warmoesstraat. De huurwaarden
uit de tabel geven – gevat in een grafiek – een spreiding van deze waarden over de route. Hieruit ontstaat
nog nauwelijks een leesbaar, ruimtelijk model, maar wel wordt meteen duidelijk dat de vastgoedwaarde
niet egaal verspreid was.
De geografische aanduidingen in het kohier maken het mogelijk om de huurwaarden ruimtelijk
vast te leggen. In het kohier vinden we plaatsaanduidingen als Oude Zijde en Nieuwe Zijde, en telkens
wanneer de gaarders aan het begin van een straat stonden, wordt daarvan melding gemaakt. Bij de
burgwallen wordt tevens vermeld of het de oost- of de westzijde betreft. Hoewel de route van de gaarders
zeer strikt georganiseerd lijkt en nergens in het kohier daadwerkelijke afwijkingen zijn aangetroffen,
leveren de gegevens wel enige moeilijkheden op bij het ruimtelijk positioneren. De oostzijde van een
straat wordt doorgaans zonder onderbreking geïnventariseerd, aan de westzijde worden echter de stegen meegenomen. Deze stegen worden weliswaar genoteerd, maar niet duidelijk is wanneer de gaarders
van de noord- naar de zuidkant overstaken en wanneer zij de steeg weer achter zich hadden gelaten.
Voor het ruimtelijk vastleggen van de gegevens uit het kohier is gebruik gemaakt van het programma qgis en de door de Fryske Akademy gedigitaliseerde kadastrale minuut van Amsterdam uit
1832. Deze kaart heeft als voordeel dat hij ruimtelijk betrouwbaar is en dat de vroeg-19e-eeuwse situatie
in de binnenstad nog grotendeels terug te voeren is op de situatie in de 16e eeuw, omdat de schaalvergrotingen en doorbraken van de 19e eeuw op dat moment nog niet hadden plaatsgevonden. Maar er
zijn in de tussentijd wel degelijk ruimtelijke veranderingen geweest: de in het kohier genoteerde gegevens komen niet geheel overeen met de parcellering zoals die op de kadastrale minuut te vinden is. Dit
had tot gevolg dat de percelen niet als ruimtelijk uitgangspunt konden dienen, maar dat er rekening
moest worden gehouden met een zekere mate van fuzziness van de gegevens. Daarom is gekozen voor het
gebruik van punten in plaats van vlakken om de huurwaarden op de kaart te zetten.
246 GABRI VAN TUSSENBROEK
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De volgende stap was het blok voor blok uitzetten van de route op de kaart. In grote straten zoals de
Kalverstraat, de Nieuwendijk en de Warmoesstraat – waar in het verleden al veel onderzoek is verricht
(Kam, 1961; Kam, 1968) – leverde dit geen noemenswaardige problemen op. Hier kon er doorgaans voor
worden gekozen de punten in het midden van de voorzijde van een perceel te plaatsen, waarbij hoeken
en stegen goed uitkwamen. In stegen en sloppen was het beeld diffuser. Hier werden daarom vaker
punten op perceelscheidingen gezet, om aan te geven dat niet duidelijk is bij welk perceel de informatie precies thuishoort. Waren binnen één object meerdere woningen verhuurd, dan zijn punten achter
elkaar op het perceel geplaatst.
Bij het verwerken van gegevens over stegen was interpretatie van de bronnen nodig. Telkens moest
worden bepaald wanneer de gaarders van de ene zijde van de steeg overstaken naar de andere. Het ligt
voor de hand dat dit gebeurde juist achter het hoekhuis van de hoofdstraat aan het uiteinde van de
steeg. In een groot aantal gevallen bleek de aanduiding dat de steegbewoner een huis huurde van de
eigenaar van dat hoekhuis, de sleutel om de noord- en de zuidzijde van de steeg van elkaar te kunnen
onderscheiden. In gevallen waar deze methode niet toepasbaar was, is het aantal records per steeg in
tweeën gedeeld en verdeeld over beide zijden.
Een bijkomstige moeilijkheid was dat de gaarders niet vermeldden wanneer zij de steeg weer verlieten. Hierbij gold echter dat de steegwoningen in de regel een lagere huurwaarde hadden dan de huizen
aan de hoofdstraten of grachten; hogere aanslagen zijn een indicatie voor het moment dat zij de steeg
hadden verlaten. Bovendien kon er in veel gevallen worden teruggeteld langs de hoofdgracht of straat
vanaf de volgende steeg, wat als extra controlemiddel voor de eerdergenoemde aanname diende.
Met name aan de Achterburgwallen was de bebouwing minder dicht dan in het centrum. Dit betekende in de praktijk dat de 19e-eeuwse perceelindeling hier niet accuraat was en er dus percelen overbleven. Om toch een enigszins representatief beeld te creëren, golden de stegen ook hier als afbakening van
de bouwblokken. Binnen de blokken zelf was de omstandigheid, dat huurders aan de achterzijde van de
bouwblokken dikwijls een woning huurden van de bewoners aan de voorzijde ervan, behulpzaam bij
het nauwer inkaderen van de ruimtelijke situering van de huurwaarden.
Tenslotte werden enkele blokken die in 1832 al duidelijk afweken van de situatie in 1562 gereconstrueerd. Het betreft met name het gebied rond de Dam, waar zich door de vergroting van de Dam en
de bouw van het nieuwe stadhuis in de 17e eeuw de grootste veranderingen hebben voorgedaan. Voor de
reconstructie werd gebruik gemaakt van gegeorefereerde 17e-eeuwse opmetingen en ander kaartmateriaal. Vervolgens zijn de huurwaarden in deze gereconstrueerde blokken op de bovengenoemde manier
ingevuld met een unieke identifier, corresponderend met de transcriptie van het kohier, en de huurwaarde. Nadat alle gegevens uit het kohier waren omgezet in qgis, is een interpolatiekaart gemaakt
van de vermelde huurwaarden.
Analyse

De huurwaarden in het kohier laten zien dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen
dure en goedkope stadsdelen. De duurste delen van de stad bevinden zich in de nabijheid van het water
van het Damrak en het havenfront, aan de Dam en – in iets mindere mate – aan het Rokin, met de
Nieuwendijk, Warmoesstraat en Kalverstraat als belangrijkste straten. De locatiekeuze van de elite lijkt
te zijn bepaald door toegang tot de infrastructuur van de stad enerzijds, en de nabijheid van de Dam
met de Waag en het stadhuis en andere faciliteiten anderzijds. Ten zuiden van de Dam en aan de burgGEOGRAFIE VAN ARM EN RIJK 247
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De huurwaarden in het kohier van 1562 in volgorde
van vermelding. De drie geclusterde hoge waarden zijn
achtereenvolgens de Kalverstraat met Nieuwendijk,
het Damrak en de Warmoesstraat.

Het Wijngaardstraatje met de panden aan de Warmoesstraat links. De huurders in de steeg huren in veel
gevallen van eigenaren aan de hoofdstraten, zodat de
beide zijden van de steeg of straat te identificeren zijn
(gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske Akademy;
bewerking Gabri van Tussenbroek).
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Bij relatief smalle stroken bebouwing huren bewoners aan de achterzijde regelmatig van eigenaren aan
de voorzijde, zoals aan de Nieuwezijds Achterburgwal.
In blauw de percelen die één eigenaar, maar meerdere
gebruikers hadden (gevectoriseerde kadastrale kaart
Fryske Akademy; bewerking Gabri van Tussenbroek).
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Met behulp van topografisch
materiaal en het kohier van
1562 gereconstrueerde bouwblokken bij de Dam (gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske
Akademy; bewerking Gabri van
Tussenbroek).

In QGIS geplaatste punten met het unieke nummer van de in het kohier aanwezige records. Aan deze punten is
tevens de huurwaarde gekoppeld (gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske Akademy; bewerking Gabri van Tussenbroek).
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wallen zakken de huurwaarden drastisch. De kloosterterreinen aan de oostzijde van de stad vertekenen
dit beeld enigszins, omdat daar geen sprake was van reguliere woonbebouwing. Dat is evenmin het
geval op het Begijnhof, het Clarissenklooster en het Sint-Luciënklooster aan de westzijde. Niettemin
is het opvallend dat de Kalverstraat ten zuiden en ten westen van de Kapel ter Heilige Stede duidelijk
lagere waarden laat zien dan ten noorden daarvan. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat het gebied
ten zuiden van het Spui in 1562 nog voornamelijk dienstdeed als stedelijk nijverheidsgebied, met brandgevaarlijke en overlast gevende bedrijfjes.
Op macroniveau was het centrum van de stad dus bewoond door de economische elite, geconcentreerd rond de haven en de Dam. Op mesoniveau zien we echter dat ook daar, direct om de hoek en in de
sloppen, de middenklasse en de lagere inkomensgroepen vertegenwoordigd waren. Dit patroon wijkt
overigens niet veel af van het beeld dat in andere Europese steden is vastgesteld (Lesger & Van Leeuwen,
2012, p. 339).
In de literatuur wordt de stad regelmatig verdeeld in een oude (oost) en nieuwe (west) zijde, waarbij
de elite voornamelijk aan de Oude Zijde woonde, met name in de Warmoesstraat. De interpolatiekaart
laat veel meer een verdeling in haven- en landzijde zien (Taverne, 1978, pp. 117-120). Het is overduidelijk
dat bereikbaarheid de bepalende factor was voor de vastgoedwaarde. De verklaring hiervoor is terug te
voeren op de infrastructuur, waarbij de haven het alles beheersende centrum van de Amsterdamse economie is geweest (Gawronski, 2009). Ook de westzijde van het Rokin, waar kort voor 1562 een doorlopende
kade was gerealiseerd, was een zeer aantrekkelijke locatie. Dat gold ook voor het blok rond het stadhuis
op de Dam; de uitstraling van het stadhuis en de belangrijkste marktplaats van de stad is zichtbaar tot
aan de westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal. De oostzijde van de Oudezijds Voorburgwal heeft overigens een duidelijk hogere gemiddelde huurwaarde dan de westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal.
Dit hangt mogelijk samen met de iets grotere percelen die aan de Oude Zijde te vinden waren, maar ook
met de vervuiling van de Nieuwezijds Voorburgwal: daar zat blijkens het kohier de grootste concentratie lakenververs van de stad en bovendien stroomde het afvalwater van het nijverheidsgebied ten zuiden
van het Spui hierlangs.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke conclusies er nog meer aan de verdeling van arm en
rijk te koppelen zijn, waarbij met name een koppeling van het kohier van 1562 met jongere en oudere
belastingkohieren een desideratum vormt, zodat de ruimtelijke veranderingen door de tijd kunnen
worden onderzocht. Los daarvan kunnen de gegevens helpen bij de interpretatie van bouwhistorische
en archeologische vondsten, omdat buurten en straten in sociaaleconomische zin beter kunnen worden
geduid, waardoor de context van materiële overblijfselen uit het verleden meer diepte krijgt. Ook kan
het kohier worden gebruikt om te analyseren in hoeverre waardeverschillen op vergelijkbare percelen
zijn terug te voeren op de materiële verschijningsvorm van het huis. Zijn dergelijke verschillen toe te
schrijven aan het aantal verdiepingen, de staat van onderhoud of het gebruik van het pand? Ook kan
worden gekeken in hoeverre er sprake is van een concentratie pakhuizen en hoe deze zich tot andere
huurwaardes in de stad verhouden. Deze en andere vragen zullen meer inzicht bieden in de sociaal
economische omstandigheden van de stad in het verleden. Het is te hopen dat ook andere kohieren op
deze wijze worden gegeorefereerd, zodat op den duur niet alleen momentopnamen van de stad beschikbaar komen, maar een diachrone analyse van de stadsgeschiedenis mogelijk wordt, die processen als
verpaupering en gentrificatie ruimtelijk in kaart brengt.

GEOGRAFIE VAN ARM EN RIJK 251

ISSN24682187.pinn.THG20184.indb 251

27-11-18 08:55

Amsterdam in 1562 met
daarin aangegeven de kerken,
kapellen en kloosterterreinen
in de stad (gevectoriseerde
kadastrale kaart Fryske Akademy; bewerking Gabri van
Tussenbroek).

Aanwezigheid van smeden
(zwart), olieslagers (groen) en
vollers (rood) in het gebied ten
zuiden van het Spui (gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske
Akademy; bewerking Gabri van
Tussenbroek).
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Interpolatiekaart van huurwaarden
5
50
100
150
200

Interpolatiekaart van huurwaarden (reëel en
geschat) in 1562. De intervallen zijn 5-53,8-102-151 en
200 (gevectoriseerde kadastrale kaart Fryske Akademy; bewerking Gabri van Tussenbroek).
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Geography of poor and rich. The tax register of the tenth penny of Amsterdam (1562) in a geographic information
system (GIS)
This paper presents the tax register of the tenth penny
from 1562 for the city of Amsterdam. It shows how this
source is put into a geographic information system
and which methodological choices have been made.
Finally, the significance of this source for the knowledge of 16th-century Amsterdam is analyzed. 6,249
entries provide insight into the names, professions and
genders of homeowners and tenants and into rental
values (real and estimated) of houses, rooms, cellars
and attics. Divided into quintiles, the poorest 40% of the
population were housed in buildings that represented
a mere 9.9% of the total rental value in the city. At the
opposite end of the spectrum, the wealthiest 20% of

the inhabitants occupied 60% of the total rental value.
A pattern of residential segregation occurs when these
rental values are entered into an interpolation map.
The elite quarters are situated along the waterfront
and the main streets. Direct access to the harbour, the
market with the weighing house and town hall seems
closely linked to the rich merchants and the elite’s
choice of location. South of Dam Square and along the
Burgwallen, the average rent dropped drastically. At
a macro level the centre of Amsterdam was occupied
by the well to do, although at a meso level the middle
classes and also lower-income groups resided in side
streets and alleys in the best parts of town.
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